
VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII CIPRU, 

SPYROS KYPRIANOU
La Palatul Republicii s-au 

încheiat, luni 25 iunie, con
vorbirile oficiale intre președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Cipru, 
Spyros Kyprianou.

In ultima zi a convorbirilor, 
cei doi șefi de stat au avut, 
atît in cursul dimineții, cit ri 
al după-amiezii, un nou și a- 
profundat schimb de păreri pri
vind dezvoltarea, pe planuri 
multiple, a relațiilor româno- 
cipriote, precum și in legături 
cu Probleme actuale ale vieții 
politice internaționale.

Președinții Nicolae Ccaușescu 
Șl Spyros Kyprianou, analizmd 
posibilitățile existente pentru 
extinderea raporturilor priete
nești dintre România și Cipru, 
au convenit să fie întreprinse 
noi măsuri în vederea amplifi
cării colaborării bilaterale, in 
domeniile politic, economic, 
tehnico-științific, cultural. In 
alte sfere de activitate și in 
mod deosebit a intensificării 
și diversificării cooperării in
dustriale, a creșterii rapide și 
substanțiale a schimburilor co
merciale.

în încheierea convorbirilor, 
președinții Nicolae Ceanșoseu 
și Spyros Kiprianou și-au ex
primat deplina satisfacție față 
de rezultatele rodnice la care 
s-a ajuns, apreciind că ele des
chid noi perspective dezvoltării 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre țările noastre.

Convorbirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie, de înțelegere si 
stimă reciprocă.

★
Luni, 25 iunie, după Încheie

rea convorbirilor oficiale, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Cipru, Spyros Kypria
nou, au semnat, in cadrul unei 
ceremonii care a avut Ioc U 
Palatul Republicii, Declarația 
solemnă comună a Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Cipru.

După semnare, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Spyros 
Kyprianou s-au felicitat, și-as 
strîns mîinile cu căldură.

Sub egida „DACIADEP

„CUPA U. N. C. A. P.“ —0 DOVADĂ A IWUlZABIlflOR 
REZERVE Alt SPORTUIUI SĂTESC

La Încheierea ceremoniei, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
șl Spyros Kyprianou au ciocnii 
o cupă de șampanie pentru con
tinua dezvoltare a prieteniei 
româno-cipriote, pentru extin
derea colaborării dintre cele 
două țări, in folosul și spre bi
nele ambelor popoare, in inte
resul cauzei păcii, securității și 
înțelegerii In Balcani, in Euro
pa și fn întreaga lume.

Luni seara, la Palatul Con
siliului de Stat, președintele 
RepubUdi Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
conferii președintelui Republi
cii Cipru, Spyraa Kyprianou. 
șl ■*—-ri Miau Kyprianou 
Ordinul -Steaua Republicii 
Socialiste România* clasa L ea 
expretee a prețuirii și a bune
lor relații existente intre 
România și aura.

Președintele Republici; C;pru. 
Spyros Kyprianou, a centcrit 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
fi tovarășei Den» Ceaușescu 
ce* mal Înaltă distincție ciprio
tă — -Marele Cordon al Orfi- 
crafiri Makariev* — in semn de 
tnaltă considerație și al bune
lor relații statornicite intre 
Cipru șl România 

♦
Președintele Republicii So

cialiste România tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Bena Ceaușescu au oferit luai 
n finea oficial In onoarea
președintelui RepuMieR Cipru.

nei MbM Kyprisnee. la Pala
tul Consiliului de Stat.

An fete Intonate tenurile de
stet ale celor două țări.

s-a desfășurat tntr-o atmosferă 
caldă. eorfială. președintele

tovarășul Nicolae Ceaușescu. și 
președintele Republicii Cipru. 
Spyros Kyprianou. ou rostit 
t auritei.

*

Președintele Republicii Cipru, 
Spyrno Kyprianou. lasprenăcu 
persoanele oficiale care □ tnso- 
țeae, a făcut Ieri o vizită la 
Întreprinderea -Scuti ui ton rea* 
dta Capitală, m din tepor- 
tanteto^tețttfg producătoare
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TITLUL DE CAMPIOANA LA FOTBAL 
IA [DIN NOU] DRUMUL PITEȘTIULUI

• Gloria Buzău — ^fermentul** finalului fierbinte

«v-'^ătra, «xcrrxo-u și en-.ducered Iul T. C. Argeș la citeva momente după victoria de duminică. In 
•iadte de ras, de la spre dreapta ; D. Nicolae. Radu II, FL Halaglan (antrenor principal),
Qrstea. Iovfaescu. L Barbu (președintele clubului). Toma. Ivan H, Moiceanu, L. Ianovschi (șeful 
peplxlerei arpegene). K.sescu. Dcbrin. C. Oțet (antrenor secund). In rlndul din fată : M Zamfir.

K. Gagiu (mas:*) Speriata. Cristian. Stancu. Bărbulescu, Turcu, Chivescu, Radu IIL 
Foto : Dragos NEAGU

Dcpâ șapte ani, rap» și tri- 
coerfie de earrpio— la fotbal 
tas fin bou calea P.testluiuL

Flgalea, C. Oiteaco. 
Ivaa II. Prepurge!.

Popescu. I. Debre .a. D
Ștefan. Dobrin. Jenate Cteiaa 
obV-irosi tot Ja București, st tot 
intr-tm meri eu Dinam o —
prima euctznâ de tauri In Di
vizia A pentru F. C. Argeș. 
~>r~r-iAeâ trei intre ri au re
trăit această tr-tre sa- -farite: 
doi la Debria și Iran IL

După șapte ani

unul pe banca antrenorilor — 
Florin Halaglan, care condusese 
echipa și in ediția victorioasă 
(1971/72). Iar coincidența a fă
cut ca parteneră de întrecere 
să fie tot Dinamo București. 
Numai că, acum, spre deose
bire de situația de atunci, di- 
namoviștil au apărut ca prin
cipali rivaB ai argeșenilor in 
lupta pentru titlu, deci condiții 
infinit mai grele de joc pentru 
a/b-vi olețl. Succesul lui F. C. 
Argeș capătă, de aceea, greu
tatea deciziei supreme. Titlul 
revine formației celei mai con- 
staate a campionatului, echipei 
care a dorit și a crezut cel 
mal mult In reușita sa. Prac
tic. argumentele succesului ar- 
geșeaa ar fi, după opinia noas
tră, următoarele : 1) F. C. Ar
geș s-a aflat cei mai mult la 

conducerea întrecerii, dovada 
cea mai netă a aspirațiilor sale, 
2) A învins, in dispute directe 
decisive, pe principalele concu
rente. 3) Na s-a bucurat de 
nici o situație de „complezență 
competițională", n-a fost be
neficiara nici unui rezultat de 
conjunctură. Și-a cîstigat, și-a 
construit, punct cu punct, med 
cu med, victoria 4) A reușit 
să se repună pe picioare după 
„episodul Miskolc", o pagină 
pe care piteștenii trebuie să o 
rescrie altfel, e marele lor pa
siv din acest sezon. 5) A pre
zentat o formație omogenă, ca 
o majoritate covîrșitoare a ele
mentului autohton, roadele u-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

La Baia Mare
Frumoasa bază sportivă din 

comuna Viziru și stadionul de 
atletism din Brăila au găzduit, 
sîmbătă și duminică, finala pe 
țară a Concursului național 
sătesc de atletism (ediția a 
II-a), dotat cu „Cupa Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție". La a- 
ceastă frumoasă manifestare a 
sportului din mediul rural au 
luat parte tovarășul Ion Ca- 
trinescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Brăila al 
P.C.R. și tovarășa Ana Mure- 
șan. vicepreședinte al U.N.C.A.P.

Puternicele averse căzute In 
ajunul competiției și ploaia din 
prima zi au determinat organi
zatorii să transfere întrecerile 
pe stadionul din orașul de re
ședință al județului, unde pista 
a oferit condiții mai bune de 
concurs.

Reprezentanții celor 39 de 
Județe ale țării — cite 4 bă
ieți și 4 fete — s-au întrecut 
ta 100 m, săritura în lungime, 
greutate și o probă de semifond 
(800 m pentru fete și 1500 m 
pentru băieți). încă de la în
ceput, cei care au asaltat pri
mele locuri au fost reprezen
tanții județului gazdă. Brăila, 
ocupanți ai locului 2 in anul 
trecut, la ediția inaugurală a 
acestei competiții. înflorită sub 
egida „Daciadei". Participanții 
și-au disputat șansele tntr-o 
atmosferă sărbătorească, dar și 
de mare ambiție, menită să 
facă de neuitat această finală 
Începută sub amenințarea ploii, 
continuată între rafalele aces
teia, dar încheiată pe o vreme 
splendidă, în comuna Viziru.

In ciuda timpului nefavorabil, 
spectatorii n-au părăsit tribu
nele, tncurajîndu-i frenetic pe 
concurenți. Unii dintre compe
titori se cunoșteau de la pri
ma ediție. Cei mai mulți apă
reau Insă pentru prima oară 
la o competiție de atare an-

La aruncarea greutății fete s-a dat • luptă ttrinai intre repre
zentantele fudețelor Brăila, Suceava ft Garf. Aspect de le des

fășurarea probei.

vergură, ceea ce denotă că 
zervete atletismului sătesc 
inepuizabile șl că de aici 
poc propulsa mereu valori 
circuitul performanței. Dealt
fel, speciăbșta federației de 
atletism au urmărit cu atenție 
evoluția parttipanv.lor. Vizire- 
nii, prezențl „cu mie cu mare* 
la festivitatea de Închidere, au 
trăit dipe de mare bucurie a- 
tlind că cel mai bun rezultat 
al concursului (2:16,0 la 800 m) 
a fost realizat de o fată din 
comuna lor — Didina Lemnaru. 
La această oră, gorjenii sint și 
ei mlndri de Melania Gărăiacu, 
din C.A.P. Scoarța, pentru lo
cul I la 100 m plat, și de 
Ioana Crețeaau — locul 3 la 
greutate, după cum sportul să-

re- 
sint

ta

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2—3)

EFORTURI PENTRU RIDICAREA 
VALORII HANDBALULUI LA NIVELUL

EXIGENTELOR INTERNATIONALE
Constructorul - pe urmele lui... H. C. Minaur

lui Nottingham Fo

BASCHETBALISTII DE LA RAPID,>

LOCUL I IN TURNEUL DE LA LEIPZIG
Participind la ediția a 5-a a 

turneului Internațional organi
zat de K-M.U. Leipzig, echipa 
masculină de baschet Rapid 
București (antrenor : H. Tur- 
sugian) a repurtat un remar
cabil succes, clasindu-se Pe lo
cul I — neînvinsă ■ 
tea echipelor K.M.U.
(70—69), A.D.W. Berlin (73—71), 
Gomik Zabrze (93—85) si S. K. 
Magdeburg (78—59). Pe lingă 
cucerirea cupei 
ției clasate pe 
Pidiștii au mai 
Premierii unui
Vlntilă —. care a primit tro-

înain-
Leipzig

oferite forma- 
primul loc. ra- 
avut satisfacția 

coechipier —

cuvenit celui mai bunfeul 
jucător al turneului. In afara 
lui Vtntfli s-au mai evidențiat: 
Plămadă, Țurcanu. Gh. Dumi
tru, Bulancea și Suciu.

După Încheierea turneului, 
cițiva dintre baschetbaliștii de 
la Rapid au format o selecțio
nată de tineret, care a învins 
ca 93—83 selecționata similarii 
a orașului Leipzig. Din forma
ția bucureșteană au făcut parte 
Sipoș, Plămadă, Bănică. Suciu, 
M. Dumitra și Cheorlău. Ulti
mii doi sint jucători foarte ti
neri, promovați recent in lo
tul divizionar al Rapidului.

fotbal — a 
rest—
tde 

motivată de faptul că — fiind 
Încă ta divizia secundă — for
mația băimăreană iși anunțase 
veleitățile, calificindu-se în fi
nala „Cupei României* Spe
cialiștii știau, de asemenea, că 
la Constructorul activeaz* jucă
toare valoroase st. mai ales, că 
„emeritul* Constantin Popescu 
reușise — cu ajutorul retortei 
muncii — să le omogenizeze 
intr-o echipă adevărată.

Secretul performanței, 
mai există așa ceva în 
a constituie fără doar și 
volumul și cantitatea 
Handbalistele din Baia Mare — 
22 la număr, dintre care patra 
junioare promovate recent _ din 
pepinieră proprie — au făcut. 
In afara jocului oficial, cite 
6—8 antrenamente pe săptămi- 
nă, apropundu-se de 1000 de ore 
de pregătire pe an. Scopul a- 
cestei intense pregătiri, mărtu- - 
risit de pedagog, a fost (șl 
este!) acela de a asigura echi
pei putere, de a-i da forța 
necesară pentru obținerea înal
tei performanțe. S-a miza» 
mult pe pregătire fizică, adi
că pe crearea fundamentului

senzațional este

dacă 
sport, 
poata 

muncit

Hristache NAUM

(Continuare in pap. 2—3)



URMĂTORUL OBIECTIV AL ATLEJILOR: „CUPA EUROPEIa
• scnuiinolclc competiției, la solia (Ictelc) și ia Malmo (băieții), prilej

pentru obținerea unor noi pcrlormanțc ac valoare
Ca și în alte asemenea o- 

cazii, fetele noastre s-au ară
tat superioare băieților, domi- 
nînd clar întîlnirile din cadrul 
.patrulaterului" atletic de la 
Banska Bystrica. Ele au ciști
gat de o manieră netă meciu
rile cu Austria (54 puncte di
ferență), Cehoslovacia (16 p) și 
Ungaria (10 p). obținînd victo
ria în 9 din cele 15 probe care 
au figurat pe programul între
cerilor. Băieții au pierdut par
tida cu Cehoslovacia, dar cu o 
formație completă (diferite mo
tive au provocat echipei des
tule „goluri" !) succesul ar fi 
fost, indiscutabil, de partea lor! 
Și așa insă comportarea atle- 
ților noștri la competiția de 
la Banska Bystrica trebuie a- 
preciată ca lăudabilă. Ei au 
cîștigat 9 probe față de cele 
11 dominate de adversari, ceea 
ce nu este chiar un lucru oa
recare, In total, la acest „pa
trulater", reprezentanții Româ
niei au însumat 18 victorii in
dividuale. adică mai mult de 
jumătate din totalul probelor 
disputate !

*
După părerea noastră, cea 

mai bună comportare în acest 
concurs a avut-o alergătorul 
eonstănțean Horia Toboc, au
tor a două performanțe cu re
zonanță continentală : 46.20 ș 
la 400 ----- ‘
Elevul 
Craiu 
atleții 
1955) 
care se Îndreaptă speranțe jus
tificate Pentru clasarea sa in 
1980 într-o finală olimpică. Ho
ria are toate calitățile care să 
îndreptățească această reali
zare (după părerea noastră mai 
degrabă la garduri declt tn 
cursa de plat) si de aceea pre
gătirea lai trebuie eu și mai 
multă grijă dirijată decit pînă 
acum, în special te privința u- 
nor aspecte de ordin calitativ. 
Toboc are. cum spune, te „pi
cioare*. chiar la această oră. 
performante sub 46.0 g și. res-

m pi 50,41 s la 400 mg. 
antrenorului Constantin 
este, cert, unul dintre 

noștri tineri (născut 
cei mai valoroși, către

Sub egida „Daciadei"

In urmi cu un an, Maria Samungi 
de 400 m, iar-acum define t...

pectiv. 50,0 t, pe eare le-ar 
putea obține — cine știe — 
chiar Ia sfirșitul săptămînii. la 
MalmO. ta cadrul semifinalei 
„Cupei Europei — 
Zauli“.

Cu mai mult curaj ta 
unei curse, craioveanul 
lae Onescu (ani de-a 
„umbra* lui Gheorghe 
ar putea realiza mal mult, pe 
planul performanței, decit pînă 
acum. Noul său record — per
sonal — pe 1 500 m (3:39,6) 
este dovada eea mal bună a 
calităților de care dispune e- 
levul antrenorului Ștefan Po
pescu, pe care, cel 
acum, n-a știut aă 
lorifiee integral.

*'
Dintre fete, cele 

au corespuns așteptărilor și au 
Înregistrat ruceese remarcabile 
șl cîteva rezultate valoroase. E- 

ehipa feminină va avea sîm-

Bruno

timpul 
Nico- 
rfndul 

Ghipu)

puțin pînă 
și le va-

mai multe

UN REZULTAT VALOROS
ÎN „CIRCUITUL Uf

Deși nori plumburii pluteau 
duminică dimineața deasupra 
Bucureștlulul, sportivi — unii eu 
state mal Îndelungate, alții tineri 
și copil ce de-abla ișl Însușesc 
primele noțiuni — din mal multe 
cluburi și asociații (Metalul Pe
peni, C.S.M. Reșița, C.S.M. Su
ceava, C.S.M. Pitești. C.S.S. Do- 
rohol, C.S.S. Buzău, precum șl 
Steaua, Dinamo, Rapid, Olimpia 
și P.T.T. din București) s-au ln- 
tSnit la o oră matinală pe strada 
Maior Conavu, in fața sălii de 
atletism din cadrul complexului 
sportiv „23 August". Erau măr
șăluitori, care au răspuns invita
ției asociației P.T.T. de a parti
cipa la cea de a 34-a ediție a 
„Circuitului de marș P.T.T.*, or
ganizată sub egida „Dacladel". 
Desigur, punctul de atracție l-a 
constituit proba seniorilor, de 
>0 km. circuitul a avut punctul 
de plecare șl de sosire In fața 
sălii de atletism șl a fost parcurs 
de cite ș ori de cel 17 concurențl. 
Cronometrele s-au oprit prima 
dată pentru Constantin Stales 
(P.T.T.), tnreglstrind timpul de 
1 h f :53,0. „Stnt fericit că am 
abținut acest succes — ne-a

MARȘ P.T.T."
spus Constarrtm «taicu. Bate 
pentru a trata sar* etnd 
tml Înscriu numele pe ta
belul Învingătorilor acestei 
competiții țn n a mat rfylg-at tn 
1T3 și 1975). De asemenea, mă 
bucura faptul că am realizat cel 
mal bun timp din acest an la 
a km".

Iată Insă rezultatele : * seniori 
(20 km) : L Constantin stalcu 
(P.T.T.) 1 h 27 33,0. X Liodor
Pesearu (C.S.M. Pitești) 1 h 
38:26,8, X Gheorgbe Jugănaru 
(P.T.T.) 1 h 29:46,4 A Juniori I 
(10 km) : x Jon Păun (Olimpia)
50 30,0, 2. Daniel Ignat (P.T.T.)
51 35,0, X Ion Geantă (Olimpia)
0330,0 a Juniori n (io km) : 
L Vlorel AvasHichloasă (C.S.S. 
Dorohol) 9135,0, 2. Paul Popovicl 
(C.S.S. Dorobol) 54:14,8, 2.
Dumitru Costache (P.T.T.) 07:26,0 
• juniori m (5 km) : LI. Vlorel 
(P.T.T.) 27:14,0, X EmElan Zaha- 
1-la (P.T.T.) 2(738,0, X Nicolae
Volcu (P.T.T.) 27 34,0 a copil I 
(L5 km) : L MlBcă Petrache 
(P.T.T.) a copil n (1,5 km): 1. 
George Marina (CJ5J3. Buzău).

PompITiu V1NTILA

CONCURS REPUBLICAN
La Tg. Mureș, pe noua pistă 

nautică a Mureșului, a avut loc 
concursul republican de ambar- 
eațil mici, rezervate canotorilor 
juniori. Frumoasa Întrecere, des
fășurată timp de trei zile, a reu
nit la start peste 100 de echipaje 
din întreaga țară.

Rezultate (fete) : schlf simplu : 
1. Ecaterina Calaplș (C.N.Ș.U. Ti
mișoara) 4:26,2, 2. camelia Dia- 
conescu (C.N.A.S.E. București) 
4:36,5, 3. Maria Pușcatu
(C.N.A.S.E.) 4:45,0 ; schlf 2 rame: 
1. C.N.A.S.E. (frige Ștefani, R»O- 
dlca Pușcatu) 4:18.4, 2. Lie. Șt.

DE CANOTAJ-JUNIORI
Plavăț — Orșova (Zorița Tif, 
Ana Catană) 433.0. X C.S.Ș. nr. 
1 București (Maria Kmașcu, Con
stanța Gheorghe) 035,0 ; băieți : 
schlf simplu I L Nicușor Jlsa 
(Voința Timișoara) 132,0, 2. Bog
dan Sonescu (C.S.Ș. steaua) 
1:55,0, I. Vlorel Oprea (C.S.Ș. 
Triumf Buc.) IJ5J ; schlf 2 
tame 1 L C-S.Ș. Triumf (Atlla 
Blhari. Șandor Fcnsstner) 534,4, 
X C.S.Ș. constanța (Mehmet. Mi
trei) 134,5, X C.S.Ș. Triumf 
(Besznel, Cahieri 5:39,2. (I. PAUȘ 
— coresp.).
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EXCURSII IN U. R. S. S*
js Oficiile județene de turism, precum și Agenția de excursii 

cu turiști români In străinătate — București, str. Eplsco-
ț; piei nr. 2 (telefon 16.44 31), organizează In tot timpul anului 
ÎS excursii in U.R.S.S, recomandîndu-vă următoarele orașe și 

itinerare :
gț • Moscova, Leningrad, Erevan, Tbilisi, Baku
ă • Sudul Asiei Centrale Sovietice, cu binecunoscutele sale 
î? orașe Samarkand. Buhara, Tașkent.
sȘ De asemenea, In cursul trimestrului ni se pun In vin- 

zare locuri pentru petrecerea revelionului.
Sj • Transportul se face cu trenul sau avionuL
Sj • Informații suplimentare și Înscrieri la toate agențiile 
g: și filialele Oficiilor județene de turism, precum și la Agen- 
g fia de excursii cu turiști români in străinătate.
f 
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__1 incd nu abordase cursa 
un rezultat de S2,07 ».

Foto : D NEAGU 
bâtă, la Sofia, o grea dispută 
cu formațiile R. D. Germane 
și Bulgariei, pentru calificarea 
in finala .Cupei Europei". Con
cursul va fi dificil, dar există 
posibilități ca el să fie În
cheiat cu bine. Maria Samungi, 
Adriana Stancu, Ibolya Korodi, 
Niculina Lazarciuc, Gabriela Io- 
nescu au evoluat la nivelul cel 
mai bun din carieră, altele — 
Fița Lovin, Mihaela Dumitrescu, 
Cornelia Popa, Eva Zorgo-Ra- 
duly, Ileana Silai etc. ș-au pre
zentat la un nivel bun, com
petitiv pe plan Internațional 
Și din acest punct de vedere, 
al valorii rezultatelor indivi
duale, atletele au fost supe
rioare colegilor lor...

Romeo VILARA

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
AU FOST DESEMNAJI NOII CAMPIONI DE TENIS

LA COPII
rești) — Alice Dănilă, Daniela 
Nemeș 6—4, 3—6, 6—4. (T. SIR1O- 
POL-coresp.).

S-A ÎNCHEIAT „CUPA T.C.B.*
După o săptămînă de întreceri, 

excelent organizate, s-a încheiat 
„Cupa Tenis Club București*, 
competiție inclusă în circuitul 
divizionar A. Rezultatele finale
lor. Simplu, bărbați : Constantin 
Popovic i (Steaua) — Octavian 
Vîlcioiu (Dinamo Brașov) 6—2,
2—6, 6—2 ; femei : Gabriela
Szoko (Dinamo București) — 
Dorina Brăștin (U. T. Arad) 7—6, 
6—1 ; dublu, bărbați : A. Jancso, 
L. Kalmar — F. Birkos, J. Fehdr 
ftoți din Ungaria) 7—5, 2—6, 6—4; • 
femei : Adriana Karaiosifoglu
(T.C.B.), Elena Cotuna (Electrica 
Timișoara) — Gabriela Szokd, 
Dorina Brăștin 6—3, 6—4 (S. IO- 
NESCU — coresp.).

A ÎNCEPUT „cupa steaua*
Pe terenurile de ia stadionul 

Ghencea au început întrecerile 
feminine din cadrul circuitului 
divizionar A, dotate cu „Cupa 
Steaua44.

GALAȚI (prin telefon). Au luai 
sfirșit Întrecerile finalelor cam
pionatului național de tenis re
zervat copiilor, competiție eare 
a reunit la start 16# de ooncu- 
rențl din toată țara. Spre deose
bire de ediția precedentă, etnd 
jucătorii din provincie au avut 
un Important rol in desemnarea 
ciștigătorilor, de astă dată doar 
bucureștenll au obținut titlurile. 
O frumoasă Impresie au produs 
Mihnea Năstase șl Alice D&nllă, 
ambii evolulnd la un nivel pro
mițător.

Rezultatele finalelor. Băieți. 
11—12 ani: Mihnea Năstase (T.C.B.)
— Traian Badlu (T.C.B.) 6—1,
6—1 ; 13—14 ani : Cristian Moro- 
șanu (Progresul) — Dorel Pop 
(T.C.B.) 6—2, I—1 ; dublu : Io-
nuț Șesu, Mlhal Vanță (Dinamo 
București) — Cristian Morojanu, 
Dorel Pop 4—Ș, Ș—X ș—5. Fete. 
11—12 ani : Cristina Trocan
(T.C.B.) — Monica Radu (Dinamo 
București) 6—4, 4—3. 13—14 ani : 
Alice Dănilă (Dlnamo București)
— Daniela Nemeș (Progresul) 
5—4, 5—3 ; dublu : Monica Radu, 
Teodora Tache (Dinamo Bucu-

MOTOCICLIȘT1I DE VITEZA S-AU LANSAT SPRE 
TITLURILE DE CAMPIONI

de bucureșterd 
duminică

l etape, din 
campionatului

•o ur- 
întrecerile

cele 5 
republican 
în circuit, 

pe un 
i Ptpera-

Mii 
mărit 
primei 
ale c------- ----------I
de motocicllsm viteză 
ediția 1973, desfășurate 
traseu ales ta zona 
Toboc din Capitală, ta organiza
rea IreproșabiU a FJVM. șl
c.M.B.E.F.s. r - J‘-----
slat IM de * 
centre, printre 
du-se șl etad 
clasa 50 cmc.

Particlpanțll 
eare au figurat 
disputat taffietatea 
mulă „contratimp", 
să verifice mal temetnie 
potențialul sportivilor, cR șl gra
dul de pregătire a mașinilor 
pentru concurs. Spre satisfacția 
generală, „complexul om-mașlnă“ 
* funcționat, de data aceasta, cu 
un randament sporit, majoritatea 
motoclcllștllor reușind, prin pri
ceperea șl hărnicia lor, să recon
diționeze motoare... tmbătrlnlte, 
dezvolttndu-le „call-putere" prin 
îmbunătățiri Ingenioase. Au în
trunit sufragiile numerosului pu-

la eefle I clase, 
în program, șl-au 

totr-o for- 
de natură 

artlt

EFORTURI PENTRU RIDICAREA VALORII HANDBALULUI
(Urmare din pag. I)

necesar grefării elementelor de 
tehnică și tactică, pregătire fi
zică realizată pe multiple căi 
și cu ajutorul multor altor dis
cipline sportive. Deviza a fost: 
apărare avansată, cu particula
rități in funcție de potențialul 
propriu și de atuurile adversa
rului, atac rapid — ou combi
nații simple, dar eu maximum 
de eficiență. Sigur, ar fi uto
pic — după ce am urmărit 
multe dintre jocurile băimăren- 
celor — să afirmăm că aceste 
pretențioase obiective au fost 
atinse. Dealtfel, Însuși antre
norul ne spunea că : „deocam
dată, nici una dintre jucătoare 
n-a atins nivelul exigențelor 
internaționale. Se apropie Sasu 
și Iacob, pe aproape se află și 
Cazacu, iar celelalte sînt pe... 
drum". Intr-adevăr, multe din
tre sportivele antrenorului Con
stantin Popescu dovedesc cali
tăți pentru un Joc care să se 
încadreze în parametrii inter
naționali : forță, viteză, pres
sing continuu, chiar bărbăție...

Constantin Popescu este op
timist. El n-are intenția doar 
să mențină echipa in prima di
vizie și nu-1 mulțumește nici 
chiar cîștigarea titlului națio
nal, intenție pe eare dorește 
s-o materializeze chair in cam
pionatul 1979/1980. El, care a 
mai gustat de atîtea ori din 
cupa victoriei în marile con
fruntări ale handbalului mon
dial, vrea — și-și subordonează 
toate forțele acestui țel — să 
ducă echipa din Baia Mare 
pînă ta fruntea Cupei campio
nilor europeni, să dea repre-

tentativei naționale jucătoare 
care s-o poată relansa te lupta 
pentru podiumul „mondialelor" 
și al Jocurilor Olimpice.

Optimismul său lși are ge
neza te eforturile care se fac 
tn acest oraș maramureșean 
pentru crearea mei puternice 
baze de performanță și in 
handbalul feminin. Există ac
tualmente — la centrul de ju
nioare al .................. ....
Clubul sportiv școlar 
grupe de viitoare handbaliste, 
vîrsta lor fiind Intre 11 și 18 
ani. Cîteva dintre jucătoarele 
echipei, profesoare de educație 
fizică fiind, conduc aceste gru
pe. Sasu, Iacob, Popescu și 
Boși lși pregătesc cu rivnă, cu 
seriozitate șl competență, schim
bul de ștafetă.

La baza optimismului de care 
vorbeam se află însă, in pri
mul rind, entuziastul sprijin 
al asociației sportive Construc
torul, al organelor locale, al 
suporterilor tot mal numeroși. 
Toți acești oameni nu-și precu
pețesc eforturile pentru a asi
gura handbalistelor condiții 
optime de pregătire, de reali
zare a Înaltelor obiective de 
performanță pe eare gl le-au 
propus.

Evident, Bala Mare devine 
emul dintre cele mal puternice 
centre ale handbalului nostru. 
După H. C. Minaur — la bă
ieți, iată că șl Constructorul — 
la fete îșl aduce contribuția Ia 
crearea acestei faime. Poate 
că, unindu-șl eforturile, Baia 
Mare, Bacăul, Constanța, Bra
șovul, Timișoara, șl, nu în ul
timul rind, 
reuși 
mânesc strălucirea de altădată.

Constructorului pi la
11

Bucureștiul vor
să dea handbalului ro-

CINE VA CIȘTIGA DERBYUL
Iată că și disputarea „Premiu

lui de Încercare" (ultimul exa
men a) derbyștilor Înaintea ma
rii Întreceri) n-a avut darul 
„limpezească apele" în ceea 
privește prezumtivul cîștigător 
celei mai importante probe 
anului, Derbyul. Programată . 
distanța de 2 400 m, alergarea a 
revenit — aparent ușor — armă
sarului Izmir, care, păstrat In 
bună poziție de L R. Nicolae. 
s-a desprins la jumătatea lin)ei 
drepte, întrecînd, de puțin, pe 
Jurat (condus mal prudent de 
D. Popa, acesta n-ar fi scăpat 
victoria tn condițiile cursei), 
Gascon (menajat oarecum de 
M. ștefănescu) șl Palicar. Sub 
așteptări (!) au evoluat Hogar 
(galop pe potou) șl Goran, locul 
ultim ocupat de acesta nereflec- 
tlnd fidel posibilitățile sale reale. 
Cum insă plnă la examenul fi
nal mai sînt Încă două săptă- 
mtni, să nu ne pronunțăm, so-

să 
ce 
al 
a 

pe

slrt spectaculoase s-au mal înre
gistrat in alergările câștigate de 
Dirijor șl Bavari (G. Tănase a 
dovedit Încă o dată că este greu 
de bătut la finiș), Harțag (foarte 
bine condus de amatorul L Stol- 
cescu) șl Jitaru, dar victoria ul
timului a fost facilitată șl de 
„apatia" manifestată de adversa
rii săi. REZULTATE TEHNICE : 
Cursa I : 1. Oscior (A. Brallovs- 
chi) rec. 1:35,4, X Servant. 
piu 7, ordinea 10. ~-----  ~
1. Armeanca (N. 
1:41,5, Z. Iberic, 3. 
piu 8, ordinea 58, 
nea triplă 410. Cursa a m-a : 1. 
Simptom (G. CMobanu) rec. 1:30,2, 
X Hebreea. Simplu Ș, ordinea W. 
event 30, triplu dștigător 106. 
Cursa a IV-a : 1. Dirijor (G. Tă- 
tiase). rec, 12(7,6, X Stilat, 3. La
pis. Simplu 2,50, ordinea I, event 
19, ordinea triplă 77. Cursa a 
V-a : 1. Harțag (L Stoicescu),
rec. 1:30,1, X Hebro». Simplu X

Cursa *
Simlon) 
Riverana, 
event 23,

Slm- 
ll-a :

rec. 
Sim- 
ordi-
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DIV1ZI

și Petre Pașcotă, 
campion Ion Lă- 
Ventzel Deak — 

Lucaci, 
Istvan

bile, frații Ionel 
fostul multiplu 
xârescu, cuplul
Nicolae Ciobotea, Petre 
Dragoș Panaitescu, frații
și Arpad Viktor, Gheorghe Pen- 
du, mai tinerii viteziști Tiberiu 
Troia, Ion Diaconu, Constantin 
Bojita și alții care s-au numărat 
printre principalii animatori. La 
fete, Iliana Mona Boată și co
legele ei de la Centrul-moto 
București progresează evident, de 
1a o cursă la alta, unele sosind 
chiar înaintea unor băieți de la 
clasa respectivă.

Dar prima etapă a produs șl 
primele surprize, o serie de favo- 
riți ca, de exemplu, gălățeanul 
Cornel Boboescu, coechipierii lui 
de la ataș Gheorghe Stancu — 
Ionel Rentea, reșiteanul Giinter

întrece 
n-a, la 
mătoarei

POLTT 
ri xac-.
kol, Sel 
rioti, re 
3, Ciob 
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GONUL
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Cunoscutul pilot de bob, bucureșteanul 1 
ni: In ultima vreme și un apreciat moți 
du-se printre animatorii cursei la cea mo

„CUPA uTj.
(Urmare din pag. 1)

tesc sâtmărean are temei să se 
mîndrească cu Ionel Iluțiu, teh
nician la ferma din Vetiș, 
care, la cei 30 de ani al săi, a 
reușit cele mai bune perfor
manțe dintre toți concurenții — 
un loc 1 la greutate și locul 
3 la 100 m. •

— N-am ciștigat «a fetele 
mele nici o probă, ne spunea 
profesorul de matematică Ion 
Ciocan, din comuna Punghina 
— Mehedinți. A fost primul loț 
concurs mai deosebit. Vă asigur 
Insă că anul viitor, 
„Cupa U.N.C.A.P." se va 
fășura în Gorj, veți auzi 
felele mehedințene.

— Sîntem bucuroși că

cind 
des- 

de

zirulu 
Că p( 
noastj 
lui sa

Lai 
U.N.d 
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urma 
gorje] 
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reprel 
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tovarj 
Presei 
liniai! 
dent I 
cunol 
ciadq

am 
găzduit o asemenea competiție, 
ne spunea Ștefan Bibicu, pri
marul comunei. Locuitorii Vi-

HI P I S M
ordinea 16, event 11. Cursa a 
Vl-a j 1. Jitaru (N, Gheorghe), 
rec. 1:30,4, 2. Versiunea, 3. Halo- 
gena Simplu 7, ordinea 65, event 
49, ordinea triplă 48>0. Cursa a 
vn-a î 1. Izmir (I. R. Nicolae) 
rec. 1:27,0, 2. Jurat Simplu 4,
ordinea 23, event 4-6, triplu câști
gător 570. _ ~
Jovmir (I 
2. Femina, 
4, ordinea 
triplă 481.
vâri (G. Tănase) rec. 1:25,3, 2. 
Epilog, 3. Samanta. Simplu 2, 
ordinea 12, event 19, triplu cîști
gător 771, ordinea triplă 161. 
Cursa a X-a : 1. Efect (D. Stan) 
rec. 1:32,8, 2. Renumit. Simplu 
22, ordinea 48, event 28. Pariul 
austriac s-a ridicat la suma de 
17 863 lei și s-a închis (rezultat 
provizoriu) Retrageri : Silistraru.

Gh ALEXANDRESCU

Cursa a VIII-a î 1. 
Georgescu) rec. 1:31,1,

3. Juvenil. Simplu 
10, event 30, ordinea 

Cursa a IX-a î 1. Ba
rce. 1:25,3,
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13 iunie, pe lista 
cîștigători și-a înscris 
Nicolae Rădulescu din 
care a obținut la ca- 

I UN AUTOTURISM

deve- 
mărin- 

cmc.

aminte : 
noiembrie, 
bulevardul 

învin-

CINE JOACA ASTĂZI, 
MIINE POATE ClȘTIGA LA 

FKONOEXPRESastfel:
9,53 l

corvinul vrea sa rcvlnâ in „A“ prin... București

10 iunie, 
Argeț — 
1-0. în 

, Dobrini întîlnirile
ACASĂ 

DEPLA- 
asupra principa- 

echipe concurente.

campionat atit de agitat, 
cred eu, este un mare 
bihorenilor, pe plan mo- 

Deci, și la pierdere 
cîștig... „Nu numai ace

la de care am amintit. Echipa, 
cum se știe, a mai întinerit — 
Zare, David, Kiss, Mureșan, Hor
vath, Fodor — sînt nume care, 
o sd vedeți, vor cintări în lupta 
pentru promovare. Meritul este
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t nevoiți să 
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afirma că, 
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FINALA“ F.C. ARGEȘ
văzută de neutri și de cei...

DINAMO
direct interesați

I

Sint numeroase argumen
tele pentru adjectivul „ME
RITATA", adăugat victoriei 
finale a lui F. C. Argeș in 
campionatul încheiat dumi
nică. Cronicarii ziarului nos
tru le-au relevat ți le vor 
comenta in continuare...

Aceste rînduri își propun 
— in acord cu titlul rubri
cii — să sublinieze azi doar 
unul singur : 
torii

dublele vic- 
ale pitește- 

nilor în 
directe, 
și ÎN 
SARE, 
lelor i 
participante direct la cursa 
pentru titlu, Dinamo ți 
Steaua. lnvingindu-le pe 
amindouă — ți la Pitești 
ți in București 1 — F. C. 
Argeș aduce astfel un ar
gument peremptoriu pentru 
succesul său final in „cursa 
in trei" a ultimei părți a 
campionatului.

Să ne aducem 
IN TUR. La 29 

pe stadionul din 
Ghencea, piteștenii 
geau pe Steaua eu 2—1 ți 
Dobrin (notat eu 8) marca 
golul victoriei, in min. 86 
al meciului a cărui cronică

se intitula in ziarul nostru 
„Asta da, derby I"

La 10 decembrie, la Pi
tești, F. C. Argeș — Di
namo 1—0. Moiceanu marca 
in min. 83. după o partidă 
in care Dobrin primea 8+, 
iar cronica noastră se inti
tula „Derby dramatic, de 
mare tensiune".

IN RETUR. La 
la Pitești. F. C.

Steaua 
min. 55, 
(nota 9) execută un 
eomer ți M. Zam

fir inscrie din voleu, titlul 
cronicii noastre tintetizind 
faza.

In fine, la 24 iunie, in 
Jinala campionatului", 4—3 
eu Dinamo pe stadionul din 
țos. Ștefan cel Mare ți Do
brin (in continuă progresie 
a notelor sale in meciurile- 
cheie, acum nota 10) mar
chează in min. 90 golul vic
toriei, „exercitindu-ți drep
tul de veto" (titlul cronicii).

Cu 8 puncte din meciu
rile cu Dinamo ți Steaua 
(echipele eu care au fost in 
dispută pentru campionat), 
argeșenii includ concurenfi- 
lor lor orice cale de apel.

Radu URZ1CEANU

ȘTEFAN COVACI î „F.C. Arge^ 
a cîștigat pe merit acest cam
pionat. A muncit mult, un an 
întreg, a cucerit puncte grele, 
mai ales în deplasare, și a avut 
în acest meci final un Dobrin în 
zi fastă, care a demonstrat că 
este cel mai bun jucător al de
ceniului, așa cum Pîrcălab a fost 
al deceniului trecut. Dinamo a 
avut un retur bun, excelînd prin 
sobrietate și rigoare defensivă. 
Din păcate pentru echipa lui 
Nunweiller, ea a abandonat acest 
crez tactic în ultimul meci, lan- 
sîndu-se în atacuri hazardate, cu 
ambii stoperi. Cit timp apărarea 
a jucat compact, Dinamo condu
cea cu 1—0. Nu poți fi superfi
cial cu atacanti ca Dobrin, Radu 
n și D. — *

C. DAN, fost internațional : 
„S-a demonstrat încă o dată că 
baza unei echipe e apărarea. De 
aici

L 
lași

C. 
nai. 
mult 
totul ________
comis eroarea de a se avinta ne
controlat ln atac, răminind une
ori cu un singur om In apărare. 
Cred că s-a comis • greșeală 
prin introducerea lui Sătmăreanu 
ca om de marcaj la Radu n. 
Ghiță ar fi fost • soluție mult 
mai bună, cu atit mai mult cu 
cit a dus greul ln acest campio- 
uat".

L PtRCALAB, fost Internatio
nal, antrenor : „Cred că am vă
suț cel mai bun meci al cam
pionatului. F.C. Argeș s-a orga-

Nicolae...*

se dezvoltă totul..." 
VIGU : „E o sinucidere să-i 
spații libere lui Dobrin..." 
PAVLOVICL fost internațio- 
antrenor : „Mi-a plăcut mai
F.C. Argeș, care a „scos* 
din acest med. Dinamo a

PRIMELE GINDURI ALE RETROGRADATELOR
Corvinul juca legat, „liniile" 

colaborau fără opinteli, spiritul 
colectiv in „țoalele** căruia a su
flat, atîta, Lucescu, „trăia" și el 
în atmosfera meciului eu „Poli** 
Timișoara. Lingă noi, ta tribună, 
M. Miron, secretarul CJ.EJ’.S. 
Hunedoara, spunea : „La ora 
aceasta Corvinul a căzut In B 
(se conturau victorii la Petroșani, 
Satu Mare și Tg. Mureș), tocmai 
cînd n-ar fi trebuit să cadă. A- 
runcați-vă ochii peste teren și 
împrejurimile sale, cotrobăi^ In 
magazia cu echipament și vă 
veți convinge ce bază materială 
bogată are. Echipa a început să 
joace, a pierdut relativ greu în 
Ghencea, cu .Steaua, la limită la 
Craiova și Bacău, tn ultima vre
me. Juniorii s-au clasat pe locul 
doi, ar fi anunțat cîteva promo
vări solide, alături de foștii lor 
colegi Petcu, Nicșa și Klein*.

Aceste vorbe ale unul dirigui
tor al sportului local sintetizau 
de fapt o situație obiectivă. După 
trei sezoane de A, Corvinul în
cepuse să se „coacă*. Dar, un 
singur punct nedobîndit dintr-un 
meci său altul a făcut ca fructul 
frumos, care ar fi putut să fie, 
să cadă de pe ramul Diviziei A...

Tristețe mare în tribuna stadio
nului, in minutul 3 060 al aces
tui campionat. Cei mai mulțl tac. 
resemnați. Câteva zeci (te inși își 
admonestează idolii de Ieri. Alte 
cîteva sute îl petrec pe Lucescu 
pînă acasă. II aclamă și-i smulg 
promisiunea că nu va pleca de 
lingă echipă.

Ce va face Corvinul miine T 
Vicepreședintele clubului, I. So- 
col, avea să spună : „Logica
noastră repartizare tn seria a

îmi pare rău de juniorii care.„ 
veneau, imposibil de rodat tn B, 
unde faultul este mai Ia preț de
cis driblingul. Pentru noi totul 
«te să nu ne luăm 
de cap. Echipa știe 
nostru meriți Divizia 
mite că • Ta aduce
gazonul de la Corvinul

Scaicnț» uner frcnU in
Vestiarul textiîiștilor orcde-.i 

arăta duminică, după meciul cu Po
litehnica lași, a fi acela al ane: o- 
chipe retrogradate. Era • anume 
voioșie, ca după mi meci dștgct I 
E adevărat, unii erau tu parat*. Dar 
din alte motive, ca de pildă Jiran. 
El ne-a declarat : „Mi M aruncă ia 
spate golurile de la R*. Vîkea. Ne 
M poate așa I Ori plec «n bou
din Arad, ori mă las de MbaT. 
Nici un cuvin t despre retrogradare. 
Broșovschi, căpitanul echipei, nu pare 
nici el prea afectat Pînă la urmă, afir
mă, insă, că „e foarte greu să revenim 
in „A". Seria a treia a Diviziei B 
este cea mai puternică. Dar ce tă 
facem î De trei ani nu am mai ciș- 
tigat in deplasare. In schimb, am 
pierdut multe puncte acasă. Ce tâ 
vă mai spun de meciul cu Buzău I I* 
Intr-un tirziu, el admite totuși că 
„am greșit și noi, Jucătorii". In ge
neral, cauza retrogradării este soco
tită a fi înfrîngerea din partida cu 
Gloria Buzău. Doar Kukla este ceva 
mal explicit : „A fost o primăvară 
foarte încărcată, cu o sumedenie de

ln apărare, Iar multenizat bine 
contraatacuri ale piteșteuilor pot 
fi luate ca model in materie. 
Dobrin a condus, ca de la un 
pupitru de comandă, aceste ac
țiuni. Dinamo a fost excelentă in 
perioada de start, cind a evoluat 
așa cum o cerea unicul său scop: 
victoria. In apărare, insă, bucu- 
reștenii au comis multe inexac
tități. Doi dintre oamenii de bază 
ai formației, Dinu ți Sătmărea- 
nu n, au evoluat sub posibili
tăți".

L BARBU, președintele lui 
F.C. Argeș : „Veritabila finală 
de campionat a fost așa cum ii 
stă bine unei finale. Cu faze dra
matice, cu evoluție de scor pal
pitantă. Noi am beneficiat de un 
Dobrin in mare dispoziție de Joc 
ți de alți 11 oameni care s-au 
dăruit ln joc. Vreau să mulțu
mesc conducerii clubului Dinamo 
pentru sportivitate. După parti
dă, conducătorii ți antrenorii 
clubului bucureștean au venit in 
cabina noastră, felicltlndu-ne 
pentru victorie”.

NICOLAE DOBRIN : „Am
reușit, Încă de la începutul săp- 
tămînii, să mă sustrag influentei 
psihice a meciului care te dis
truge adeseori incă inainte de a 
intra în teren. Cind am început 
jocul, mi-am dat seama că sint 
calm și lucid și că, deci, trebuie 
să încerc totul. Coechipierii au 
fost exemplari, iar Radu II și 
D. Nicolae au demarat cind a 
trebuit pentru pasele Ia intîlnire. 
Mulțumesc suporterilor din Pi
tești, din Argeș, din toată țara, 
îmi propun să mai joc încă un 
campionat. Sper să nu-i dezamă
gesc".

C. PETREA, 
clubului Dinamo : 
rltată a 
temut de 
Jucătorii 
justificat 
menținut 
poate că 
altul, 
desfășurării meciului, piteștenii 
sint Învingători merituoși. I-am 
ți felicitat in vestiar, după joc".

vicepreședintele 
„Victorie me- 

lui F.C. Argeș. M-am 
tehnicitatea lui Dobrin. 

noștri s-au avîntat ne- 
după gol. Dacă s-ar fi 
echilibrați în apărare, 
rezultatul ar fi fost 

Repet, însă, în condițiile

eu mlinile 
că orașul 
A ți-1 Pro- 
din nou pe

Ion CUPEN

scrie

r. T<

„T. C. BIHOR sc retrage cu fruntea sns

TIRGOVIȘTEAN, 
ClȘTIGĂTOR 

AL „TROFEULUI

Odată cu ultimul gong 
al Diviziei A s-a mai încheiat 
o întrecere, la fel de pasio
nantă, cea a spectatorilor. E- 
diția 1978—79 a „Trofeului 
Petschovschi" (decernat anual 
de ziarul nostru celui mai spor
tiv public) a revenit spectato
rilor din Tirgoviște, care rea
lizează și performanța reedi
tării succesului din ediția pre
cedentă. Celelalte două locuri 
ale podiumului sînt ocupate de 
suporterii echipelor din Bacău 
și Iași, pentru prima dată si
tuați pe pozițiile fruntașe ale 
acestei tradiționale Întreceri.

Clasamentul final al ediției 
1978—79 al „Trofeului Petschov
schi* se prezintă

1. TÎRGOVIȘTE
2. Bacău 9,23 ;
3. Iași 9,17 ;

4—8. Arad, Buzău,
radea și Satu Mare 9,00 ! 9—10. 
Hunedoara si Pitești 8,76 | 11. 
București 8,74 ; 12. Petroșani 
8,70 | 13—14. Rm. Vîlcea și Ti
misoara 8,64 | 15. Tg. Mureș 
8,53 ; 16. Baia Mare 8,29.

TITLUL DE 
IA DRUMUL

(Urmare din pag. 1)

nei excelente țeoli de Învățare 
ți lansare care există de ani la 
Pitești. 6) A știut Bă plaseze 
in cea mai bună ambianță pe 
„vechii mohicani". Care „mo
hicani" și-au adus o contribu
ție decisivă — aici ne gindim, 
mai cu seamă, la Dobrin și Ia 
finala campionatului — In ob
ținerea titlului.

Tuturor acestor factori le 
găsim — ca numitor comun — 
munca antrenorilor Florin Ha- 
Iagian și Constantin Oțet — 
apoi a neobositului șlefuitor de 
talente Leonte lanovschi și a 
celorlalți tehnicieni. Cuplul 
Halagian — Oțet, realizat la 
începerea campionatului, s-a 
constituit repede, s-a manifes
tat prlntr-o concepție unitară. 
Merite deosebite are condu
cerea clubului (președinte de 
onoare — ing. Emil Teodorescu, 
președinte — Ion Barbu), ea și 
acei multi entuziaști susțină
tori ai echipei.

Dinamo București și Steaua 
sint, alături de argeșeni, pe 
podium. Două valoroase echi
pe care, fiecare In felul ei, a 
contribuit la finalul incandes
cent de campionat pe care l-am 
urmărit. Dinamo a realizat u- 
nul dintre cele mai bune retu
ruri de campionat din istoria 
acestei competiții. Cu o voință 
ți o vigoare remarcabile, alb- 
roșii — bine pregătiți de Ion 
Nunwefller ți Tânase Dim a — 
au devenit, dintr-o palidă con
curentă a turului, o mare can
didată la titlu, tnfringerea de 
duminică, conform unei greșite 
mentalități, face — poate — să 
ae uite forcingul din retur al 
lud Dinamo. Un forcing reușit 
de un lot destul de nesor.or ca 
nume, dar de • mare unitate 
psihică Steaua rămine echipa 
de spectacol a campionatului 
nostru. După opinia noastră,

CAMPIOANĂ 
PITEȘTIULUI 

nici o altă formație nu dăruieș
te eu atîta generozitate mo- 
mentele-spectacol. Dar, ea are 
și „recitaluri0 de indispoziție, 
de absență aproape. Echipa an
trenată de Gheorghe Constan
tin și Vasile Zavoda uită ade
seori că fotbalul de astăzi cere 
efort fără limite, angajare to
tală, rezistență la șocuri.

Spre a prezenta însă o ima
gine completă asupra dramati
cului final de campionat, tre
buie să poposim și în subsolul 
clasamentului. Lupta pentru evi
tarea retrogradării — accen
tuată și de programarea care 
a pus, față în față, în finalul 
întrecerii, pe aproape toate 
formațiile vizate de cădere în 
„B“ — a prezentat „lovituri de 
teatru" de-a dreptul senzațio
nale. In fixarea celor trei 
concurente care au retrogradat, 
un rol esențial l-a jucat Gloria 
Buzău (autoare indirectă, prin 
egalul de pe terenul său, cu 
F. C. Argeș, și la modificarea 
situației din fruntea clasamen
tului). Prin acest draw, dar — 
mai cu seamă — prin surpriza 
nr. 1 a campionatului (poate a 
campionatelor din ultimii ani), 
victoria de la Arad, ea a adus 
în cea mai critică situație atît 
pe învinsa sa cît și pe Corvi- 
nul. Acestea două au și fost, 
pînă la urmă, însoțitoarele 
F. C. Bihorului in eșalonul 
secund.

Trioului din fruntea clasa
mentului (plantat Pe ruta Pi
tești — București) plus grupu
lui de echipe —care au luptat, 
pînă în min. 90 al ultimei etape 
spre a rămîne în A — le dato
răm scenele de final de cam
pionat cum rar s-au mai văzut. 
Bine că a dat măcar atît fot
balul pătimașilor săi suporteri 
care uită — in cîteva clipe — 
marile decepții. Și revin, cu o 
generozitate nestinsă, la porțile 
stadioanelor.

Fluier final tn meciul de la 
Oradea. Cronicarul consemnează 
cîteva stringed de mină între 
Jucătorii buzolenl ți cel bibo- 
renl. un gest frumos de des
părțire, însoțit de urarea since
ră a oaspeților ca F.C. Bihor 
să revină cit mal grabnic ln 
prima divizie. Echipa lui Ente
ric Jenei lese din teren cu frun
tea sus. O însoțim șl noi la 
cabine, acolo unde Înfiripăm o 
scurtă discuție cu noul conducă
tor al clubului, Ion Popa, direc
torul Direcției sanitare a Județu
lui Bihor.
• Cum pleacă F.C. Bihor din 

Divizia A tovarășe președinte 7 
„Cu regretul, firește, cd n-a 
putut sd remonteze ceea ea a 
pierdut tn toamnă, dar ,i cu 
mulțumirea cd a luptat cinstit, 
bărbătește, cu demnitate in acest 
final de 
Acesta, 
cîștig al 
ral." • 
există...

«I cnirenoruiul Emeric Jenei, 
care a fost curațae tn promo
vări, cure, cu tact 
făcut o țamilie dm 
p<5, o țamiiie cum 
dea tn vremurile 
bune. Și publicul, ______
Q cunoașteți, a fost mereu 
echipă, a încurajat această____
formare a ei, i-a dat forța să-țt 
etaleze realele ei potențez • 
Va fi greu, nu credeți, în viito
rul an competițional? „Cu atitea 
foste divizionare A in trarecere, 
te înțelege». De fapt, nu ne aș
teptăm ca cineva td ne spună : 
poftiți la puncte. Asta nu în
seamnă că nu credem ln șansele 
noastre. Sintem convinși că eli- 
minind imperfecțiunile din jocul 
echipei, F.C. Bihor va continua 
saltul spre calitate. Marea bubă, 
de exemplu, este aceea că băieții 
nu reușesc încă să concretizeze 
nici măcar 20 la sută din oca
ziile de gol pe care și le creează. 
Antrenorul și jucătorii săi, sint 
sigur, vor face totul pentru creș
terea potențialului ofensiv al lui 
F.C. Bihor. Prin muncă și iar 
muncă, pentru că au învățat să 
muncească, să fie responsabili".

Stelian TRANDAFIRESCU

pedagogic, a 
vechea 
a avut 

ei cele 
obiecție

ec.ht- 
l Ora- 

mai 
> cum 

îingd 
trans-

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
• ARBITRII MECIURILOR 

DIN SEMIFINALELE .CUPEI 
ROMÂNIEI". Cele două par
tide care ae vor desfășura 
miine In semifinalele .Cupei 
României" vor fi conduse de 
următoarele brigăzi : Dinamo — 
Sportul studențesc : C. Bărbu- 
lescu — Gh.' Retezan ți C. 
Jurja (toți din București). Me
dul se dispută pe stadionul 
.23 August* din Capitală. Stea
gul roșu Brașov — Steaua : Cr. 
Teodorescu (Buzău) — Fl. A- 
nuțescu ți L Mărgescu (ambii 
din Pitești). Jocul ce dispută 
la Pitești.

Ambele întilniri vor Începe 
la ora 17.

• PITEȘTI, GAZDA TUR
NEULUI FINAL AL CAMPIO
NATULUI ȘCOLILOR GENE
RALE (13—14 ani). S-au înche-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Participants la tragerile o- 
bișnuite Pronoexpres au tot mai 
dese satisfacții. Astfel, la tra
gerea din 
marilor 
numele 
Craiova, 
tegoria 
„Dacia 1300“, Pe un bilet achi
tat 100% | la aceeași categorie.

alți patru participant! au rea
lizat, pe bilete jucate 25%, cite 
17 500 lei, iar la categoria a 
II-a s-au înregistrat, tot pe 
bilete achitate 25%, alte patru 
cîștiguri a cite 18 553 lei ! Așa
dar, din nou o bogată recoltă 
de succese notabile și. în ace
lași timp, o bună invitație la 
tragerea de miine, care dispune 
și de un foarte substanțial re
port.

MAI MULTE BILETE JU
CATE ASTĂZI — MAI MULTE

ȘANSE DE A VA NUMĂRĂ 
MIINE PRINTRE MARII ClȘ- 
TIGATORI I
CIȘTIGURILE TBAGEBn PBO- 
NOEXPRES DIN 20 IUNIE «79
Cat. 2 : 1 variantă 100% a 33.407 

lei și 3 variante 25% a 8.372 lei ; 
cat. 3 : 29,75 a 1.970 lei ; cat. 4 :
86,50 a 677 lei ; cat. i : 200,73 a
292 lei ; cat. ț : 8.704,75 a 40 lei;
cat. 7 : 178,75 a 200 lei ; cat. 8 :
3.472,75 a 40 lei. Report la cate
goria 1 : 479,304 leL Cîștig ul In 
valoare de 33.487 lei, de la aate- 
goria 2, realizat pe un bilet Jucat 
100%, a revenit participantului 
NICOLAE TRANDAFIR din Bră
ila.

iat jocurile din cadrul fazei in- 
terjudețene a campionatului 
școlilor generale. Pentru turneul 
final de la Pitești s-au calificat 
echipele cîștigătoare ale celor 
opt zone : Școala generală nr. 6 
Fetești, Școala generală nr. 1 
Tg. Cărbunești, Școala gene
rală nr. 1 Tîrnăveni, Liceul 
„Andrei Mureșanu" Bistrița, 
Școala generală nr. 10 Timi
șoara, Școala generală nr. 12 
Baia Mare, Școala generală 
nr. 39 Ploiești și Școala gene
rală nr. 30 Galați. Turneul fi
nal va avea loc în zilele de 
18—25 iulie.

• ETAPA INTERJUDEȚEA
NĂ A CAMPIONATULUI LI
CEELOR (15—16 ani). în zilele 
de 22. 23 și 24 iulie se va des
fășura etapa interjudețeană a 
campionatului școlar rezervat 
vîrstei de 15—16 ani. Iată com
ponența celor opt grupe zo
nale : 1. Neamț, Suceava, Bo
toșani, Iași, Bistrița-Năsăud ; 
2. Vaslui, Bacău, Galați, Vran- 
cea, Harghita ; 3. Buzău, Brăila, 
Ialomița, Tulcea, Constanța ; 4. 
București. Ilfov, Teleorman, 
Dimbovița, Prahova ; 5. Olt,
Dolj, Gorj, Vîlcea, Argeș ; 6. 
Mehedinți, Caraș-Severin, Ti
miș, Arad, Hunedoara ; 7. Bi
hor, Sălaj, Cluj, Satu Marc, 
Maramureș; 8. Mureș, Alba,
Sibiu, Brașov, Covasna. Jocu
rile se vor disputa sistem tur
neu, echipa clasată pe locul în- 
tîi calificîndu-se pentru tur
neul final programat între 1 
și 5 septembrie la Vaslui.



Turneul internațional de șah 
de la Timișoara este dominat 
de doi jucători iugoslavi, ma
rele maestru Knezevici și 
maestrul internațional Marlino- 
vici (deținător, după cum se 
știe, a două note de mare 
maestru). Ei au cîștigat în 
runda a 7-a (Knezevici ia Mă- 
rășescu și Martinovici la Bi- 
riescu), detașîndu-se în frun
tea clasamentului în celelalte 
Intîlniri ale reuniunii : Lukacs 
— Deze 1—0. Bilek — Arapo- 
vici */i—*/’, Ciocăltea — Neamțu 
‘A—%. Partida Ungureanu — 
Hijin s-a întrerupt.

CLASAMENTUL înaintea ul
timelor trei runde : KNEZE- 
VICI 6*/j punrie. Martinovici 
5’/z P, Ciocăltea. Mârășescu și 
Lukacs 4*/*, Bilek 4. Biriesen. 
Neamțu și Arapoviei 3. Ungu- 
reanu 2’/s (1), IIIjin 2 O).

PDHENȚE ROMANEȘTI PESTE HOTARE

concurs 
(România), 

caiac 
de 
au 
In 
de 
de

m), dj-

REPREZENTANȚII NOȘTRI 
ÎN MARI COMPETIȚU DE 
CALAC-CANOE. La regata in
ternațională de Ia Nottingham 
(Anglia), proba de canoe 1000 
m a fost cîștigată de multiplul 
campion olimpic si mondial 
Ivan Patzaichin. cu timpul de 
4:33.35. Un frumos succes au 
repurtat in același 
Oriov și NiehilOT 
Învingători in proba de 
dublu 500 m. cu rezultatul 
1:52.63 • Frumoase victorii 
obținut sportivii români și 
cadrul regatei internaționale 
la Belgrad. AstfeL in proba _
caiac 2 (1000 m) echipajul Mi- 
lașcu — Filipov s-a clasat pe 
primul loc cu 3:39.82. La ca
noe 2 (1000 m) Muntean — 
Titu au terminat învingători 
cu timpul 357,07. proba de ca
iac 4 (1000 m) revenind echi
pajului României compas d-n 
Dîba — Giura — Zafin — Mi- 
lașcu, cu timpul de 3:15J1 în 
proba de caiac 1 (ll“ _
tigată de italianul Peri. Giura 
s-a clasat pe locui secund 
(3:57,48), învingătorul tind cro
nometrat cu 3:S^1

„EURO TI RNEUL- DE r.rW- 
N AS TIC A MASCULIN A. des
fășurat în orașul v 
Wiesbaden, a fost Hs-jgat ia 
ceastă ediție de echipa Unga
riei (171,35 p). Au urmat ta 
clasament echipele Bulgariei 
(166 p) și României (M&35 p). 
pe locurile următoare fiind foc- 
mațtile R.F.G. (165.7» p). Po
loniei (IM p) și — 
(163,45 p).

„TROFEUL 1 
LA HANDBAL 
competiție la care participă și 
reprezentativa țării noastre. • 
debutat duminică seara ta loca
litatea Pola. In primul —eH. 
echipa R. D. Germane — rare 
a avut ta portarul Sshmiht, 
după cum ni se re!a*eazâ de la 
redacția ziarului _Deio- dta 
Ljubljana, pe cei mai bun ju
cător de pe teren — a cîștigat 
cu 28—19 (14—10) tatlta:rea eu 
formația Români ei. De la În
vingători cele mai multe goluri 
au fost înscrise de Krlgel și 
poring — cite 4. Dreibrodt 3. 
iar de la Învinși au marcat 
Stingă, Drăgănită și FXker — 
cite 4. Alte rezultate : Iugosla
via — Suedia 24—16 Gl—7) i 
Polonia — U.BSjSl 20—20 
01—9). Turneul continuă.

RUGBYȘTII de LA STEAUA, 
proaspeți campioni ai țării 
noastre, s-au Întors de la Mo*- 
cova. La Montan, localitate si
tuată la 50 kilometri de eani-

E.-eție'

iugoslavia- 
MASCULIN,

Krugei si
la _tnyinsi an marcat

UMANIZAREA INUMANULUI
„Boxul prolestonut t-o-reneetâ o Mriood* *• crtx* foarte grovâ. el 

agonizează * fo curtea >o aizoa-eo Mc* o* eoa oM ch erai -eoeae 
• ezodalltote radical* oe echra* - • ilerluiol foe* Sutoiaan. ore 
yedlntele Ccnsinulv< ecnd'oi sl boxutal, ca mOM Io Oudad se Mexico 
In oritnul riad - o oritn, o-esedlntefo W.B.C.. enomerlnd cltevc 'eme 
dO propuse de o* - «o Uebul •* fodu mâearl argecte pentru o unionize 
bond profowpelst. <â«of st» aund de radere medical ooa> Io rolo fo- 
■aipldrtl p le rerclne „nor oe^oone no dintre cele mal caliilcata. Este 
necesar 16 Instituie ^o^t-olul rredlcol dopd flecare antrenament, incinte 
d dopd med. Mul» manageri p organizatori koo tofosH oe bexerl cc 
M niște mașini se oumoi p de făcut booL Trebuie eB redârr Oozuhai 
profesionist o dimensiune umană. la al doilea rfnd. ro fi 
nevoie să stabilim legături mol strlnse ca sectorul ornate* centru e or- 
monlzc dt este ooslbti -equla montai, octfasdle p aooroveafie-eo med) 
eola. Aceasta cclaocro*e ro diminua, totodată, p Influente -elostd o 
celor oare urmâ-esr ir no» ezduslv Interese oeeanlo*e - o sous Io 
încheiere I. Sulaimee

Nu poți law o'ocese se intenție nimănui. Banele Intenții trebuie es 
pedate. Dor nume' In I,mitele odevărulul Integrat Ond declarațiile elu- 

reolitotec ooloobild slntem îndreptățiți eă ne IndoIm. E oore so 
stbilâ umanizarea inumanului^ Nici nu s-a ridicat încă bine rolul doliului 
după ultimele victime o'e boxului profesionist NW no e-au încheiat Inc8 
procesele Intentate -nonogerilo' lipsiți do scrupule, care explooteozâ sln- 
geros bieții tineri pugiliștl, vlnjoșl p naivi, câzutl in
mrefele unor promisiuni liră acoperire, oare le consumă crud onll de 
lunețe. înainte chlo se o sesiza In declarații de acest fel recunoostereo 
abominabilei stări actuale o boxului profesionist ne punem Intrebcreo r 
cum să umanizezi inumanul I In ceea ce privește „legăturile mal strlnse" 
cu boxul amator, nu cumvo substratul acestei intenții stă exclusiv In cău-
tarea unor noi piețe furnizoare pentru organizatori șt manageri rapace T 
Ce are oare sportul cu toate acestea t

Programul competițional este 
în continuare bogat pentru ju
cătorii noștri. între 3 si 17 iu
lie. la Iași, se va desfășura 
cea de-a 5-a ediție a „Memo- 
rialului Sadoveanu“. iar intre 
5 și 19 iulie. Ia Satu Mare, e- 
diția a 4-a a concursului „So
meș". La a doua ediție se află 
„Turneul Hercules", organizat 
la Băile Herculane tn perioada 
31 iulie — 14 august. Turneul 
internațional feminin al Româ
niei se va disputa la Sinaia, 
între 2 șl 16 august In sfirșit 
în perioada 2—14 august la 
Brașov, Ploiești și Brăila au 
loc trei turnee, primul pentru 
junioare, celelalte două pentru 
juniori. La toate aceste con
cursuri au fost invitați jucă
tori și jucătoare din 12 țări, 
printre care U.ILS.S., Ungaria, 
Iugoslavia, Bulgaria. Franța, 
Spania. Italia. Brazilia.

tala Uniunii Sovietice, ei au 
realizat un nou succes ta șirul 
de Intîlniri, ce devin tradițio
nale, cu echipa Academiei de 
aviație „Iuri Gagarin". Forma
ția pregătită de Petre Cosmâ- 
nesea și Adrian Mateescu a in- 
tUnit un adversar bun. In rin- 
dul moscoviților figurind 4 
component! ai reprezentativei 
U.R-S.S. care a jucat in aceas
tă primăvară, la Harkov, In 
compania „tricolorilor". Prima 
repriză a meciului a fost echi
librată, Steaua concretizindu-și 
superioritatea odată cu scurge
rea timpului de joc. Edificator 
In acest sens este și scorul de 
28—11, după ce la pauză fusese 
doar 4—3 în favoarea rugbyș- 
tilor bucureșteni. Campioana 
României a înscris 5 încercări, 
prin Fui eu (2), Cioarec, Mun- 
teaau și Alexandru, ultimul 
țraaxformînd două dintre ele. 
iar veteranul Durbac — una. 
Ia acest med, urmărit cu inte
re* de circa 3 000 de specta
tori. a fost aliniat următorul 
XV : Dtrrbae — Fuicu. Enacbe, 
Codai. Braga — Alexandria, Sa
ri* — Muraria. M. lonescu. 
Aehim.— Postolachi, țintea —

EV A FERENCZI a ocupat 
an merituos loc doi In prima

REPREZENTATIVA DE POLO LA UN TURNEU IN ITALIA

CEI MAI BUNI SPORTIVI DIN ULTIMII 30 DE ANI

activi- 
sportiv.
Junge 
Sport-

La 7 octombrie a_c. se va săr
bători cea de a 30-a aniver
sare a proclamării R D. Ger
mane. prilej de trecere In re
vistă a principalelor realizări 
in toate domeniile de 
tata, printre care și cel

Din inițiativa ziarelor 
Well" și „Deutsches 
echo", ambele din Berlin, a 
fost organizată o mare an
chetă privind desemnarea ce
lor mai buni sportivi ai R. D. 
Germane din ultimii 30 de ani. 
Ia anchetă au răspuns cetă
țeni de diferite profesii 
meni de știință, scriitori, zia-

oa-

SPORTUL
ÎNTÎLNIRI ATLETICE

LA LEIPZIG, a luat sfirșit 
dubla întilnire internațională 
de atletism R. D. Germană — 
U.R.S.S. Victoria a revenit e- 
chipei țării gazdă cu scorul de
196.5— 183,5 p (la masculin
120.5— 102,5 p in favoarea R. D.
Germane, iar la feminin au 
cîștigat oaspetele cu 81—76 p). 
Rezultate înregistrate în ul
tima zi : 5 000 m — Feodokin 
(U.R.S.S.) 13:49.7 ; triplu — Pi- 
kulin (U.R.S.S.) 16,74 m disc 
— Schmidt (R.D.G.) 66.08 m ț 
greutate — Beyer (R.D.G.) 21,14 
m! ciocan — Litvinov (U.R.S.S.) 
79,82 m | 400 mg — Beck
(R.D.G.) 49,11 ; 200 m (f) — 
Kondrateva (U.R.S.S.) 22.46 (re- 

iugoslavă 
care și-a 
pentru tn- 

fața jucă- 
proba pe 

(Ev* 
s-a 

si

în 
IIL 

a 
la

ediție a Campionatelor interna
ționale de tenis de masă pen
tru juniori ale Iugoslaviei. în 
finala probei de simplu, ea a 
fost Învinsă cu 2—0 de bine
cunoscuta jucătoare 
Gordana Perkucin, 
luat astfel revanșa 
fringerea (1—2) în 
toarei românce în , 
echipe. Echipa feminină 
Ferenczl, Nela Stoinea) 
clasat pe locurile 3—4, ca 
dublul feminin, in aceeași alcă
tuire. Juniorii Dorel Onețiu și 
Horia Pintea au evoluat 
deșt, fiind eliminați 
rul H și respectiv 
prezentativa Suediei 
tigat ambele titluri I 
pe, Gordana Perkucin 
chael Appelgren (Suedia) 
simplu, Bolvary (Ungaria) 
Perkucin la dublu feminin, Ap
pelgren — Thunstrom (Suedia) 
la dublu masculin, Bdlvary — 
AranySsi (Ungaria) la dublu 
mixt

VOLEIBALISTELE DE LA 
CHIMPEX CONSTANȚA au sus
ținut o dublă întilnire amicală 
eu formația ungară Epitok Bu
dapesta. In partida desfășurată 
la Constanța, Chimpex a ciști- 
gat cu 3—0, iar în jocul de la 
Budapesta cu 3—2.

mo- 
tu- 
Re- 
ciș- 

echi- 
Ml- 

) la

selecționata Australiei. Lotul 
român este alcătuit din : FI. 
SUveL D. Spînu, G. Gaiță. V. 
Rua. L Slăvei, L. Răducanu, A. 
Sehervan. A. Munteanu, L Fe- 
jer, 8- Popescu, L, Garofeanu, 
C. Gerdau, D. Costrăs. Antre
nori : P. Niculescu ți L Capța.

riști, muncitori, elevi, studenți 
(I săteni. „Lupta pentru pri
mul loc a fost deosebit de e-

DIN TARILE 
SOCIALISTE

R. D GERMANA
sXA\\Wâ\\VâVX\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\VC

ziarul 
Cel mai 
desem- 

Gustav- 
campion

ehilibrată" — scrie 
„Deutsches Sportecho", 
valoros sportiv a fost 
nat celebrul ciclist 
Adolf Schur, fost 
mondial (fond)-amatori, cîști- 
gător al mai multor ediții In 
.Cursa Păcii*.

V. 
m plat 
ciocan 

prăjină

ATLETISM * Cu prilejul cam
pionatelor de junioare ale R.D 
Germane, sportiva Kerstin Ded- 
ner a obținut 1,93 m la săritura 
la tnălțlme, rezultat care ega
lează cea mal bună performanță 
mondială a anului. « in cadrul 
unul concurs desfășurat la Le
ningrad sprinterul sovietic 
Kolesnikov a alergat 100 
in 10,11. Alte rezultate :
— Spiridonov 75.38 m ;
— Trofimenko 5,00 m.

BASCHET a In cadrul 
turneu internațional 
care are loc la Buenos 
selecționata 
cu 116—111 
Belgrad.

CĂLĂRIE 
dt» Ascot, 
de aur- a . _
cheul englez Lester Piggot, 
calul „Moss".

CICLISM a S-a încheiat Turul

unul 
masculin 

Aires, 
Porto Rico a învins 

formația Partizan din

hipodromul 
galop „Cupa• Pe 

cursa de _ . ..
fost cîștigată de jo- 

pe

cord unional) ; suliță (f) — 
Fuchs (R.D.G.) 65.60 ml 3 000 
m (f) — Guskova (U.R.S.S.)
8:49,8.

MECIUL INTERNAȚIONAL 
ATLETIC de la Bremen a luat 
sfirșit cu următoarele rezultate 
finale : masculin : 1. R. F. Ger
mania 232 p î 2. Polonia 205,5 
p ) 3. Anglia 153.5 p ; 4. El
veția 108 p ! feminin : 1. An
glia 147 p ) 2. R. F. Germa
nia 140 p | 3. Polonia 135 p | 
4. Elveția 64 p. Rezultate mai 
importante : 5 000 m — Ku- 
nickl (Polonia) 13:34.0 ; 1 500 m
— Ovett (Anglia) 3:41,7 ; înăl
țime — Wszola (Polonia) 2,25 
m | greutate — Reicheibach 
(R.F.G.) 19,40 m : 400 m g
— Schmidt (R.F.G.) 48,58 |
ciocan — Huening (R.F.G.) 
75,00 m ; lungime — Reeve 
(Anglia) 6,56 m ; 100 m (D — 
Lannaman (Anglia) 11.55! 400 
ml (!) — Hollman (R.F.G.) 
55,88 I suliță (0 — Helmschmidt 
(R.F.G.) 62,04 m.

GERTRUDE BAUMSTARK S-A CALIFICAT
PENTRU TURNEUL INTERZONAL

BUDAPESTA, 25 (Agerpres). In 
turneul de baraj pentru ca
lificarea la „Interzonalul" cam
pionatului mondial feminin de 
șah, pe primele două locuri cu 
cite 3,» puncte s-au clasat Ger
trude Baumstark (România) șl 
Eretova (Cehoslovacia), urmate 
de Klimova (Cehoslovacia) 1
puncte }i Makal (Ungaria) 2 puncte.

START PE PLOAIE 
LA WIMBLEDON’79

LONDRA, 25 (Agerpres). Au În
ceput Întrecerile tradiționalului 
turneu internațional de tenis de 
la Wimbledon. In partida Inaugu
rali, Bjorn Borg, clștlgătorul e- 
dlțlei trecute, l-a învins cu 3—8, 
8—4, 7—5. 8—1 pe Tom Gorman. 
Ttnârul jucător australian Chris 
Kachel a obținut o surprinzătoare 
victorie cu 6—4, 7—6, 6—3 in fața 
lui Arthur Ashe.

Alte rezultate : John 
(S.U.A.) 
7—a. 8—1, 
glia) - 
mania) 7—5, 6—3, 6-3 ;
Pfister (S.U.A.) — * 
(Cehoslovacia) 6—3.
7—4.

Programul primei 
perturbat de ploaie, 
ca unele partide să_ ____
Iar altele sj fie «minate.

_______  ___ McEnroe 
— Terry Moor (S.U-A.) 
, 8—4 ; Mark Cox (An- 
Kari Meiler (R.F. Ger- 

Hank
Kodes 

7—6,

fostzile a 
care a făcut 
se Întrerupă,

de Schur — 
- 18160, in
clasat (Nord- 

12 729 de op-

Iatfi-1 pe primii clasați în a- 
cest referendum: 1. Gustav-
Adolf Schur (ciclism) ,' 2. Ro
land Matthes (înot) ! 3. Kor- 
nella Ender (înot) I 4. Renate 
Stecher (atletism) ! 5. Helmut
Recknagel (schi-sărituri) | 6.
Wolfgang Nordwig (atletism). 
De notat numărul mare de vo
turi acumulate 
18 858, Matthes 
timp ce al 6-lea 
wig) a întrunit 
țiuni ! Nu au lipsit nici unele 
surprize privind clasamentul. 
De pildă, prima femeie din 
lume care a trecut ștacheta 
înălțată la 2 metri. Roși Acker
mann. a ocupat poziția a 7-a, 
iar cel mai popular fotbalist al 
țării, JOrgen Croy, de aproape 
100 de ori selecționat in re
prezentativa R. D. Germane, a 
fost clasat al 23-lea !

TELEX
elveției. Primul loc a fost ocupat 
de Wolfried Wesemael (Belgia) 
— 42 h 56:59, urmat de Pavenage 
(Belgia) la 4:41 și de Llenhard 
(Elveția) la 4:59. a Turul Italiei, 
rezervat amatorilor, s-a Încheiat 
ca victoria suedezului Alf Segar- 
sal. El a fost urmat la 30 sec de 
Olivertl (Italia). a A început 
Turul Iugoslaviei. Etapa „prolog" 
contracronometru individual dis
putată la Skoplie a revenit fran
cezului Marc Gome — 15 km tn 
29:06. Prima etapă (Skoplie — 
Pristina. 84 km) s-a încheiat cu 
victoria rutierului sovietic Ave
rin. in 2 h 05:04.

HANDBAL a „Cupa Spaniei" 
(masculin) a fost cîștigată de 
Atletico Madrid : 20—22 (13—13)
ta finală cu Calplsa Alicante.

RUGBT a Selecționata Argen-

ULTIMELE y

TITLURI

ALE C.E. DE TALERE

(TRAP)
ROMA, 25 (Agerpres). — In 

orașul italian Montecatinl s-au 
încheiat campionatele europene 
de talere aruncate din șanț 
(trap). La masculin, titlul a 
fost cucerit de Hoppe (R. D. 
Germană), cu 194 td. din 200 
posibile, după un meci de ba
raj susținut în compania Iul 
Asanov (U.R.S.S.) ți Demarie 
(Franța), fiecare cu cite 194 
t.d. Primul loc la feminin * 
revenit lui Lynon (Anglia), cu 
138 t-d., din 150. urmată de Ro- 
landl (Italia) — 137 t-d. sd
Hlebnikova (U.R.S.S.) — 133
td. La juniori a obținut titlul 
de campion spaniolul Torpe. 
cu 144 t.d.

In ultima rundă. Baumstark 
a remizat cu Eretova, iar Makal 
a cîștigat la Klimova. Dreptul da 
a participa la turneul Interzo-. 
nai, ce va avea loc intre 22 sep
tembrie și 22 octombrie la Rlo 
de Janeiro l-au obținut Bium- 
stark șl Eretova, care se alătur* 
celorlalte trei calificate din „zo
nalul" de la Budapesta, respec-' 
tiv EUsabeta 
mânia), 
garia).

CRo- 
(Uur

___ Polihroniade 
Ivank-a șl Veroczl

★
7 runde, ta turneul 
de șah de la

te-
,__ Bu-

conduce Marta Lltlnskala
După 

mini* 
dapesta _______ ______  ____
(U.R.S.S.) cu 5 puncte șl o par
tidă întreruptă, urmată de Mar
gareta Mureșan (România) 1 
puncte. în runda a 7-a, Marga
reta Mureșan a tnvlns-o pe EH- 
sabeta Polihroniade.

Fotbal 
l'nteridione

U.R.S.S. După 15 etape, pe 
primul loc se află Dinamo Tbi
lisi și Șahtior Donețk cu cite 
24 p, Dinamo Kiev și Spartak 
Moscova au cite 21 p. In e- 
tapa ■ 15-a, Șahtior Donețk a 
învins cu 2—1 pe Torpedo Mos
cova, Dinamo Kiev cu 4—1 pa 
„Aripile Sovietelor" din Kuibî- 
șev (Blohin a înscris 3 goluri),' 
iar Dinamo Moscova a terminat 
la egalitate cu Dinamo Tbi
lisi ; î—1.

AUSTRIA. Titlul de cam
pioană a fost cîștigat de e- 
chipa Austria Viena cu 55 p,1 
urmată de Wiener Sport Klub 
cu 41 p și Rapid — 39 p. A re
trogradat în divizia B forma
ția S. W. Innsbruck. A pro
movat Linzer A.S.K

SPANIA. In finala „Cupei" 
se vor Intîlni echipele Real 
Madrid și Valencia. In meciu
rile retur din cadrul semifina
lelor, Real Madrid a învins cu 
2—1 (2—0) pe Sevilla, iar Va
lencia a pierdut cu 1—2 jocul 
cu Valladolid (cîștigase Insă 
prima Întilnire cu 2—0). Finala

echipa U.R.S.S. care In finală 
a învins cu 2—0 (1—0) selec
ționata Olandei. Pentru locul 5, 
echipa Argentinei a întrecut cu 
2—0 pe cea a R. P. Chineze.

va avea loc la 30 iunie. la
Madrid.

TURNEUL pentru tineret de
la Toulon a fost cîștigat de

care
Învins cu 6—4, 6—0, 

francezii) Patrice

linei se pregătește tn vederea 
turneului pe care-1 va Întreprin
de in cursul lunii august ta 
Noua Zeelandă. Rugbyștil argen
tinieni au plecat in Uruguay 
unde vor urma un stadiu de 
pregătire special și vor susține 
elteva jocuri de verificare.

TENIS • Turneul din Beninul 
Occidental a fost cîștigat de aus
tralianul Peter McNamara, 
tn finală l-a 
5—7, 8—2 pe 
Dominguez.

TENIS DE
țla Internațională desfășurată la 
Sydney a fost cîștigată de echipa 
Suediei, care _ ’ *
nală cu 3—0 
tn cea mal 
Ulf Thorsell
(22, —15, 15)

MASA a competl-

a Întrecut ta fl- 
formația laponiet 

disputată partidă, 
l-a învins eu 2—1 

__ pe Masahiro Mae- 
hana. In meciul pentru locul trei, 
selecționata Franței a tnvlns cu 
3—0 echipa Australiei.


